Styremøte 14. oktober 2016 NVK
Buskerud
Hos Terje kl 18
Tilstede: Arild, Terje, Toril, Thomas, Henrik
Forfall: Signe, Hilde
Referater til godkjenning. OK. Signe trenger avlastning.
Referatskriving må foregå på omgang fra nå av.
Manglende protokoll-underskrifter. Thomas og Therese signerer
Skogsfuglprøven på Holleia må avlyses. Det er mye snø i terrenget og etter befaring ser Anders ikke
muligheter for at prøven kan by på gode nok forhold.
Økonomi. Regnskapet. Revisjon. Thomas/Arild har kontroll. Wenche Dyreng skal revidere
Medlemstall: 115 medlemmer.
Budsjett for 2017. Thomas/Arild lager utkast.
Terminliste 2017. Arild følger opp slik at vi får sendt inn all info før fristen 31/10.
Viltsporkurset. Hytta er ledig slik at vi kan terminfeste viltsporkurs på Holleia 12.-14. mai. Honorar

til Ida er kr 6000. Overnatting + kurs 1500 pro pers. Alle bringer egen mat/evt avtale. Max 8
deltakere.
Årsberetning 2016. Signe. Er i produksjon. Kommer per epost til alle, vær greie å gi rask
feedback/rettelser.
Logistikk årsmøtet 7. desember. Signe har kalt inn, dagsorden lagt ut. Dokumenter må legges på nett
når de er klare. Lovene sier 14 dager før som minimum.
Skal vi ha foredragsholder etter årsmøtet? Arild sjekker muligheter. Et annet alternativ er
prisutdeling.
Servering årsmøte? Wenche og Toril baker. Wenche tar med filterkaffe/termoser
Sette dato for medlemsmøte i forkant av DK i januar? Kommer. Arild booker Røde Kors-huset.
Årets hunder i Buskerud: Utpeke: Arild/Terje utpeker på bakgrunn av resultater i NVC. DM vinter er
delt ut (lommelerker), DM apport og DM leirdue gjenstår, pluss DM lavland under julebordet. Årets
utstillingshund. Vi satser også på å kåre Årets ildsjel(er). Arild sørger for diplomer og premier.
Dersom mottakerne ikke er tilstede på julebordet/DM lavland, blir prisene delt ut på årsmøtet 7/12.
Praktisk om DM og julebordet. Henrik orienterte. Signe kjøper inn dommergaver (3 stk) til DM.
Neste Fuglehunden: var frist 1/10. Skrev noen? Ting som må med neste gang fra oss: Jazz leder NVC,
Skrim og Blixen 1. AK. Lucky Lilly 1 VK. Lisbet i VM: tre Bon. Fåx svensk elitehund/VK-hund.
Presentasjon av hytta vår. DM lavland/årets hunder. Arild?
Neste styremøte: Etter årsmøtet er 7. desember.

